
Minnesanteckningar från Byalagsrådets möte 2015-06-01 kl 19:00-21:00 i Rydsgård 

Närvarande: 
Roland Persson, V Nöbbelöv, ordförande 
Leif Johansson, Rydsgård 
Sten Wemmert, Skivarp 
Gun Olsson, Rydsgård 
Stig Hall, Dybeck  
Thomas Söderberg, Slimminge 
Magdalena Hellström, Skurups kommun 
 
1) Mötet öppnas 
Ordförande förklarade mötet för öppnat. 

2) Föregående protokoll och godkännande av dagordningen 
Föregående protokoll godkändes som är underlag för dagordning. 

3) Frågor att ta upp med kommunen: 

V Nöbbelövs byalag 

1. Linje 302 går fortfarande inte till tågstationen i Rydsgård enligt Skånetrafikens tidtabell. Vad 
blev sagt och vad blev resultatet på mötet 13/3? 
Svar: Trafikverket lovar att det ska åtgärdas. När det blir ny tidtabell ska det ändras. Hållplats 
i Katslösa, hur blev det med det? Pierre ber Bengt Hagberg att kontakta Trafikverket igen. 

2. VA-plan, hur är förutsättningarna att få upp en ledning till Nöbbelöv? Kommer det att bli? 
Svar: En spillvattenledning till Västra Nöbbelöv finns med i den antagna VA-planen. 
Utförandet är planerat till 2022. Se bilagd ritning för detaljerad info. Tanken är att ansluta 
Katslösa, V Nöbbelöv och rakt ner till Mossby. Vi bjuder in Christian Lagerblad till nästa möte.  

Dybeck 

3.  Hur går det med Anders Kristiansens motion ang utvecklingsråd, Pierre skulle ta upp det 
med näringslivet, vad har hänt? 
Svar: Pierre har gett näringslivsstrateg Henrik Lundblad uppdraget och sedan får man se om 
företagen är intresserade.  

4. VA-planen, har man tagit beslut i KF? 
Svar: VA-planen har antagits av kommunfullmäktige. 

Rydsgård 

5. Vad får byalaget göra i t ex naturparken? Vad finns det för regler kring anordning av 
”lekplatser”? 
Svar: All allmän platsmark är till för allmänheten, menar man att man ska uppföra någonting 
så är man positiv till detta men man måste alltid kontakta kommunen först så att det är ok. 
När det gäller lekplatser så är det inte inom den närmsta framtiden aktuellt att utöka med 
någon ny lekplats i Rydsgård. Däremot håller kommunen enligt riktlinjer för lekplatser som är 
politiskt antagen på att uppgradera och tillgänglighetsanpassa lekplatser i Skurups kommun.  



6. Man vill fortfarande ha anslagstavlan flyttad som står på torget 
Svar: Missförstånd kring placeringen men Byalaget får gärna ta kontakt med kommunteknik 
och presentera sitt förslag till en eventuell flytt.  

7. Vad händer kring trafiksituationen i Rydsgård? Man skulle göra punktinsatser, vad innebär 
det, vad är det för punktinsatser? 
Svar: Gällande trafiksituationen i Rydsgård hade kommunen och Trafikverket ett möte ute i 
fält den 1 april. Då gick vi över Västra och Östra Storgatan. Trafikverket anser inte att 
asfalteringen på gångbanorna är i sådant skick att de kommer att göra något åt det. Däremot 
kan de tänka sig att slå ihop två övergångställen till ett på Västra Storgatan i höjd med 
Granhällans IP samt att flytta det utanför biblioteket. Trafikverket ska även ha rensat upp och 
plockat bort vegetation på en sträcka på gångbanan längs Västra Storgatan i höjd med 
Granhällans IP så tillgängligheten blir bättre. Hastighetsplanen för Rydsgård kommer att 
träda i kraft v 26. 

8. Man vill ha tillbaka soptunnan på torget och mot stationen. 
Svar: Man får räkna med att det är cirka 200-300 meter mellan papperskorgarna. Vi kommer 
inte att utöka med fler papperskorgar. (Se bilagt dokument) 

9. Varför har man tagit ner skyltarna med hundlatrinpåsar? 
Svar: Det är ett företag som ombesörjer de här påsarna som är reklamfinansierade inte 
kommunen. Bra med information kring detta i Inblick och att man får slänga både och i 
soptunnorna. 

10. Klagomål på att bänkarna är smutsiga och i dåligt skick. 
Svar: Kommer att åtgärdas. 

11. Listor med nyinflyttade till Skurups kommun saknas sedan ett år tillbaka?  
Svar: Missförstånd mellan oss medarbetare på kommunen, ber om ursäkt att det missats 
men nu ska alla ha fått dem och få dem framöver.  

Slimminge 

 
12. Utvärdering av blinkade trafikljus 

Svar: Frågan är inte utredd, Pierre lyfter frågan med samhällsbyggnadsberedningen.  

Skivarp 

13. Ärendet ang macktomten i Skivarp, man önskar att tomten snyggas till snarast. 
Svar: Ägs inte av kommunen, Tores Allköp AB, Ernst Holding samt Borrehöjden AB äger 
tomten, kanske är tillträdesdatum längre fram? Finns det planer på vad man skulle kunna 
göra med tomten. Trygghetsboende finns i planerna men är ej aktuellt. 

14. Ordningsproblem vid skolorna, Niklas har framfört det till skol- och utbildningsförvaltningen 
men vem eller var på kommunen ska man vända sig på kommunen vid problem? Blir det 
någon generell kontaktmöjlighet? 
Svar: Ring till kommunens växel, kopplas till socialtjänsten där man kan göra en anonym 
anmälan. Eller kontakta Tjänsteman i beredskap (TiB)om det är akut.  

15. När kommer den nya cykelledsplanen som planarkitekten arbetar med? 
Svar: Arbetet med cykelplanen ligger vilande p g a sjukskrivning. Den som ligger på hemsidan 
är inte uppdaterad eftersom den nya inte är antagen. 



16. Trafikhindren på cykelvägarna i Skivarp skulle åtgärdas, är alla trafikhinder åtgärdade? 
Svar: De är åtgärdade. 

17. Gräsklippning där Möllan stod, det är ett problem att man endast klipper runt kanterna, där 
valborgsfirandet äger rum slår man inte gräset alls. Kan det göras till valborg, en gång om 
året? Vad blev resultatet av samtalet med Håkan Svensson?  
Bakgrund: För ca 20 år sedan skapades gräsytan där valborg har firats sedan dess. Den 
muntliga överenskommelsen var att Anders Karlsson upplåter sin mark för allmänhetens 
disposition om kommunen klipper gräset på den skapade gräsytan. Detta har också 
kommunen gjort fram till nu, då kommunen ensidigt bryter sitt löfte utan att meddela någon 
berörd i Skivarp. Konsekvensen blev att vi fick vädja till ideella krafter för att möjliggöra årets 
valborgsfirande i Skivarp utan att riskera gräsbrand. 
Svar: Kommunens uppdrag är att sköta allmän platsmark, likabehandlingsprincipen gäller.  
 
Har Håkan sett bakgrundsinformationen? Kommunen bryter sitt löfte utan dialog.  
Svar: Ta en kontakt direkt med Håkan. 

6) Övriga frågor väckta på mötet 

Viveca berättar att en person ringer upp byalagen ang vindkraft, vill ha möten med byalagen. 
Hänvisar att han talat med Magdalena Hellström och det har han gjort och blivit informerad om 
kommunens policy kring detta, inget annat och inte heller med någon uppmaning att tala med 
byalagen. Varit i kontakt med Pierre också. Kommunen har folkomröstat om detta. Till havs får staten 
ta beslut.  

Fiber 
Beställningarna fortsätter att komma in men långt ifrån alla är registrerade.  

Kommande mötesdagar med politiker: 3/11 i Dybäck.  

Förberedande möte: 12/10 kl 19:00 i V Nöbbelöv 

 
Magdalena Hellström, sekr 

 

 

 

 
 


